
 

 

 

 

ZMĚNY PRAVIDEL RAFTOVÝCH ZÁVODŮ 2020 
 

 

Předsednictvo Svazu vodáků České republiky na doporučení Rady raftingu SVoČR vydává 

s platností od 1. března 2020 tyto změny Pravidel raftových závodů: 

 

 

 

Z 1.   Znění článku II.8  se v odstavci  b) mění takto:  

 

Původní znění: 

b) Posádka je členem SVoČR, pokud všichni závodníci v posádce jsou registrováni ve SVoČR. 

 

Nové znění: 

b) Posádka je registrovanou posádkou SVoČR, pokud všichni závodníci v posádce jsou 

registrováni ve SVoČR. 

 

 

Z 2.   Znění článku II.9  se v odstavci  b) mění takto: 
 

Původní znění: 

b) Náhradníci: 

- Každá posádka R4 může mít nejvýše dva náhradníky, posádka R6 nejvýše dva náhradníky. 

Náhradníci musí být prezentováni a mohou být společní pro více posádek.  

- Náhradník může být nasazen do závodu vedoucím výpravy pouze před začátkem disciplíny. 

Pokud je součástí jednoho závodu více disciplín, lze náhradníka nasadit před začátkem 

další disciplíny, pokud toto bude nahlášeno písemně hlavnímu rozhodčímu. Ve výjimečných 

případech nejpozději startérovi při startu.  

 

Nové znění: 

b) Náhradníci: 

- Každá posádka R4 může mít nejvýše dva náhradníky, posádka R6 nejvýše dva náhradníky.  

- Náhradník může být nasazen do závodu vedoucím výpravy pouze před začátkem 

disciplíny. Pokud je součástí jednoho závodu více disciplín, lze náhradníka nasadit před 

začátkem další disciplíny, pokud toto bude nahlášeno hlavnímu rozhodčímu. Ve 

výjimečných případech nejpozději startérovi při startu.  

 

 

Z 3.   Znění článku II.14  se v odstavci  b) v části A  mění takto: 

 

Původní znění: 

b)  Obsah propozic: 

A  všeobecné údaje 

- název, případně ročník závodu 



- druh závodu 

- pořadatel – Svaz vodáků ČR 

- technické provedení závodu (název a adresa pořádajícího klubu) 

- datum závodu 

- místo závodu 

- jury závodu  

- adresa a termín přihlášek 

- startovné 

- doba a místo prezentace 

- ubytování a stravování  

- možnost volného tréninku v místě závodu 

 

 

Nové znění: 

b)  Obsah propozic: 

A  všeobecné údaje 

- název, případně ročník závodu 

- druh závodu 

- pořadatel – Svaz vodáků ČR 

- technické provedení závodu (název pořádajícího klubu) 

- datum závodu 

- místo závodu 

- jury závodu  

- datum uzávěrky přihlášek (1. mezní čas) 

- výše startovného za posádku přihlášenou v řádném termínu (základní startovné) 

- výše startovného za posádku přihlášenou po datu uzávěrky přihlášek (zvýšené 

startovné) 

- datum, čas a místo zahájení prezentace (2. mezní čas) 

- datum a čas ukončení prezentace (3. mezní čas) 

- ubytování a stravování  

- možnost volného tréninku v místě závodu 

 

 

 

Z 4.   Znění článku II.15  se mění takto: 

 

Původní znění: 

II.15  Přihláška k závodu 

a) Přihlášky se podávají prostřednictvím systému elektronické evidence členů do termínu 

stanoveného propozicemi závodu. Změny TOTOŽNÝCH posádek lze elektronicky provádět i po 

termínu pro podání přihlášky až do doby určené pořadatelem, případně do času prezentace. 

b) Změny posádky v přihlášce lze oznámit při prezentaci. 

c) Dodatečné přihlášky lze uplatnit pouze podle možnosti pořadatele. Tyto přihlášky se přijímají 

nejpozději v čase prezentace. 

 



Nové znění: 

II.15  Přihláška k závodu  

a) Přihlášky posádek k závodu se podávají prostřednictvím systému elektronické evidence členů 

do termínu uzávěrky přihlášek stanoveného propozicemi závodu (1. mezní čas).  

b) Dodatečné přihlášky posádek lze uplatnit za podmínek stanovených Směrnicemi a pouze 

dle možností pořadatele. Tyto přihlášky se přijímají výhradně elektronicky nejpozději do času 

zahájení prezentace (2. mezní čas). 

c) Posádky, které nedodrží termín uvedený v odst. b) mohou v závodě startovat dle možností 

pořadatele a pouze jako neregistrované posádky (za podmínek uvedených v článku II.10 odst. f) 

těchto Pravidel). 

d) Změny ve složení přihlášené posádky lze při zachování TOTOŽNOSTI posádky provádět i 

po termínu pro podání přihlášky až do času ukončení prezentace uvedeného v propozicích 

závodu (3. mezní čas). Změny provádí oprávněný zástupce přihlašujícího klubu výhradně 

elektronicky. 

e) Způsob podání přihlášky posádek neregistrovaných ve SVoČR může pořadatel upřesnit 

v propozicích závodu. 

 

 

Z 5.   Znění článku II.16 se v odstavci  a)  doplňuje takto: 

 

Původní znění: 

a) Za přihlášenou posádku do závodu má pořadatel právo vybírat startovné. 

 

Nové znění: 

a) Za posádku přihlášenou do závodu má pořadatel právo vybírat startovné. Posádkám 

přihlášeným po termínu uzávěrky přihlášek (1. mezní čas) může pořadatel vyměřit zvýšené 

startovné. 

  

 

Z 6.   Znění článku II.18  se v odstavci  a)  doplňuje takto: 

 

Původní znění: 

a) Startovní čísla se startujícím posádkám přidělují od nejnižších čísel k nejvyšším podle 

aktuálního pořadí v závodech Českého poháru. Přitom je respektováno ustanovení o totožnosti 

posádek. Posádkám přihlášeným po termínu uvedeném v propozicích je přidělováno startovní 

číslo navazující na startovní čísla řádně přihlášených posádek. 

 

Nové znění:  

a) Startovní čísla se startujícím posádkám přidělují od nejnižších čísel k nejvyšším podle 

aktuálního pořadí v závodech Českého poháru. Přitom je respektováno ustanovení o totožnosti 

posádek. Posádkám přihlášeným po zahájení prezentace (2. mezní čas) je přidělováno startovní 

číslo navazující na startovní čísla řádně přihlášených posádek. 

  

 

Změny vypracoval: Vratislav Šembera, Jan Vávra 


